
 

 
 
Rotary på 2 minutter;  
 
I 1905 ønsket advokaten Paul Harris i Chicago å 
etablere en vennekrets av yrkesutøvere som kunne være 
hverandre til gjensidig hjelp og støtte. Målet var også å 
skape et forum der yrkesetikk, gjensidig tillit og respekt 
var fundamentet.  
 
I dag er Rotary et ressurssterkt yrkesnettverk og en 
verdensomspennende serviceorganisasjon med 1,2 
millioner medlemmer i mer enn 200 land (fordelt i 530 
distrikter og 34.000 klubber). Medlemmene er rekruttert 
for å representere en bredde av yrker og profesjoner i 
sitt lokalsamfunn.  Dette skaper et omfattende og 
ressurssterkt nettverk med mulighet til å bidra på 
mange måter, både lokalt og internasjonalt.  
 
Rotarys motto er «Service Above Self» og er oversatt til 
«å gagne andre». Det er 4 mål for medlemmene: 
 

 Å lære våre medmennesker å kjenne 

 Å stille høye etiske krav til oss selv i yrke og 
samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt 
nyttig arbeid. 

 Å søke å virkeliggjøre Rotary’s idealer i vårt 
privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere. 

 Å arbeide for internasjonal forståelse og fred 
gjennom vennskap over landegrenser mellom 
mennesker fra alle yrker. 

 
Ungdomstjenesten – Youth Service – er et av Rotary's 
satsningsområder som dekker både prosjekter knyttet til 
bedre helse, rent vann og bekjempelse av analfabetisme 
på den ene siden og internasjonale stipender og studier, 
Rotaract, RYLA og andre ungdomsprogrammer på den 
andre siden.  
 
Vårt største felles internasjonale prosjekt er arbeidet 
med utryddelse av polio. Dette arbeidet har pågått i mer 
enn 20 år og i dag gjenstår kun få, men vanskelige 
områder. Vi er nære, men må fortsette til målet nås! 
 
 www.rotary.no  www.d2310.rotary.no 
www.rotary.org   www.facebook.com/rotary  

 

 
 
VELKOMMEN TIL RYLA! 
 
RYLA - Rotary Youth Leadership Award 
D2310, Oslo, 20-22. mars 2015 
 
På vegne av alle Rotary-klubbene i distrikt 2310 
ønsker vi dere velkommen til RYLA 2015, til tre dager 
med inspirasjon, refleksjon og nye vennskap.  
 
RYLA er et seminar om ledelse for unge talenter og 
har vært et offisielt Rotary program siden 1971. Oslo 
Rotary Klubb er i år arrangør i vårt distrikt. 
  
Målsettingen med RYLA er å gi 
dere som er "morgendagens 
næringsliv" impulser og ideer til 
godt lederskap. Samtidig å gjøre 
dere oppmerksom på Rotary og 
Rotaract, våre verdier og 
virksomhet i klubbene.   

 
I årets RYLA seminar er temaene spisset til 
Selvledelse & Sosialt Entreprenørskap.  Våre 
foredragsholdere vil gi flere perspektiver på disse 
temaene.  Vi håper du byr på deg selv og deltar med 
den "åpne og interesserte utgaven av deg selv" !  

 
Tidplan: 
Fredag 20/3 kl. 11:00-18:00 Middag kl. 20:00-23:00 
Lørdag 21/3 kl. 08:30-18:00 Festmiddag kl. 20:00-23:00 
Søndag 22/3 kl. 08:30-15:00. Avreise & Vel hjem!     

 
Verdenspresidenten i Rotary International valgte 
"Light up Rotary" som sitt valgspråk.  Dere som 
deltar på RYLA er nå en viktig del av denne visjonen.   

 
Vi gleder oss til å bruke 3 dager sammen!  
 
Med Rotary hilsen,  
klubbene i Distrikt 2310 

 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.no/
http://www.d2310.rotary.no/
http://www.rotary.org/
http://www.facebook.com/rotary


 

RYLA PROGRAM 20-22. mars 2015  
 

Fredag 20/3 Lunsj kl. 11:30-12:20  
Stikkord i dag: Rotary, Rotaract, RYLA, Bli-kjent, Karriere, 
Ledelse, Selvledelse, Coaching, Øvelser & Sosialt samvær. 

 
Velkommen til RYLA og Rotary 
- RYLA-teamet, Oslo Rotary Klubb  
- Ola Kleiven, President Oslo Rotary Klubb 
- Distriktsguvernør Bjørg Månum Andersson, Groruddalen RK 
 
 Karrierebevisst selvledelse  
v/ Kristin Vislie – Karriereveileder og Coach      www.vislie.no  

 
Hvem er vi? Introduksjon RYLA-deltakere 
 
Pause 
 
Unicus v/Lars Johansson-Kjellerød                        www.unicus.no   
   - Sosialt Entreprenørskap, eksempler i praksis 

 
Rotaract: Hvem Hva Hvor? v/Victoria Prøitz www.rotaract.no  

 
Forventningsavklaringer & øvelse  
- Hva vil jeg med min RYLA deltakelse? 
 

Oppgave – Jeg som leder/beslutningstaker?  
- Gruppeøvelse og diskusjon 

 

Pause 
 
Coaching & Selvledelse 
v/Torhild Hallre, prosjektleder NHO, Coach   www.carecom.no  
 
Fredag kl. 18:00 Programdelen slutt. Middag kl. 20:00 

 

Lørdag kl. 08:30 Morgenrefleksjon."Warm-up" 
Stikkord i dag: Etablering, Entreprenørskap, Nettverk, CSR, 
Sosialt Entreprenørskap, RYLA-Challenge & Sosialt samvær. 
 

 Studieprogrammene ved Gründerskolen og Sosialt 
Entreprenørskap v/Anna Jarbekk            Senter for entreprenørskap  

 
Etablerernettverkene – hvor er de? Gruppeoppgaver  
 
GDD – Global Dignity Day v/Anne Berggraf                                         

- verdighet, verdier & visjon                          www.globaldignity.no  
 
Pause 
 
CSR Corporate Social Responsibility v/Kjersti Fløgstad, 
 - Good Business                                              www.goodbusiness.no  
 
 Fra IDÉ til PROSJEKT v/Lisa Cooper 
- Leadership Foundation, Top10                      www.thetop10.no 

 
Lørdag LUNSJ kl. 12:30-13:30  
 
 Sosialt Entreprenørskap – gode eksempler i praksis 
 =Oslo, v/ Camilla Svingen                                   www.erlik.no  
Picture Aid v/Kristian Harby                               www.pictureaid.com   
Epleslang v/Eva Hugenschmidt                      www.epleslang.no  
 
Nøkler til leder- og medarbeiderskap v/Rune Semundseth 
Businessmastering                               www.businessmastering.no                             
 
Når alle tviler" v/John Lee Timuri, Flava Streetwear  
- om motivasjon & pågangsmot/selvledelse      www.flava.no 
 
Pause  
 
RYLA 2015 Entrepreneurial Challenge v/Eva Hugenschmidt  
- Intro gruppeøvelse med beskrivelse av oppgaven 

 
Lørdag kl. 18:00 Programdelen slutt. Festmiddag kl. 20:00 
 

Søndag kl. 08:30 Morgenrefleksjon & sette scenen. 
Stikkord i dag: Markedsføring, RYLA Challenge, Gruppearb., 
Rotary nettverk, Prisutdeling, Oppsummering & Vel hjem!  

 
 Mediemangfold & Markedsføring v/Sturla Hammer, Oslo RK 

 
 RYLA 2015 Challenge  
– Gruppearbeidene starter v/Eva Hugenschmidt, Oslo RK 
 
Kl. 11:00 Utsjekk og arbeidslunsj (servert i møterommet) 
Gruppearbeidet fortsetter. Må være levert innen kl. 12:00! 
 
Pause  
 

 RYLA 2015 Challenge Presentasjoner v/gruppene  
 
 Rotary som yrkesnettverk v/ tidl. Distriktsguvernør, 
Marianne Smith Magelie, Oslo Rotary Klubb 
 
Prisutdeling RYLA Challenge + Rotary Awards 
 
Avrunding RYLA 2015 v/RYLA-teamet Oslo RK  
- Oppsummering & avrunding i plenum 

 
Kl. 15:00 Vel hjem! 
 

 
 
 
 
"Be a gift to the world"!  
Mission Statement Rotary International 2015-2016 

http://www.vislie.no/
http://www.unicus.no/
http://www.rotaract.no/
http://www.carecom.no/
http://www.mn.uio.no/sfe/personer/adm/mariss/
http://www.globaldignity.no/
http://www.goodbusiness.no/
http://www.thetop10.no/
http://www.erlik.no/
http://www.pictureaid.com/
http://www.epleslang.no/
http://www.businessmastering.no/
http://www.flava.no/

